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Diplomantka předkládá k obhajobě pravděpodobně poslední praktický bakalářský 
projekt, který vznikl na televizní specializaci katedry žurnalistiky. Jeho realizací završuje svůj 
dlouhodobý zájem o audiovizuální žurnalistiku, a zúročuje v něm vše, co se naučila nejen 
jako novinářka, ale i jako fotografka, kameramanka, produkční, střihačka, osvětlovačka, 
zvukařka.... Dodejme hned na začátku, že téměř ve všech těchto profesích uspěla na 
výbornou.

Téměř devítiminutový dokument seznamuje velmi přístupnou, srozumitelnou formou 
s vysoce aktuálním ekologickým tématem -  zavaděním obnovitelných zdrojů energie do 
praxe českých institucí. Je třeba ocenit sám výběr tématu, problém sice aktuální, nicméně už 
na první pohled velmi obtížně realizovatelný a vizuálně velmi neatraktivní. Autorka si 
dokázala poradit s náročností tématu -  zúžila si jej na rozměr, který byl pro ni zvládnutelný a 
na němž se daly přehledně ukázat všechna úskalí provázející zavádění obnovitelných zdrojů 
energie. Problém demonstrovala na příkladu státního dotačního programu Slunce do škol a na 
tom, jak se jej podařilo uskutečnit na dvou konkrétních školách. Předložená práce ukazuje, že 
byla úspěšná nejen jako novinářka, která umí vybrat aktuální námět a zajímavě jej 
prezentovat, ale i jako realizátorka technické části projektu -  tedy ve všech ostatních 
profesích, které natáčení, režii a střih dokumentu provázejí. Jasně dokládá, že autorka zvládla 
dobře základy obrazové řeči a ani práce s kamerou jí nedělá problémy. Drobné nedostatky 
najdeme v technické kvalitě záznamu, zejména ve výkyvech v expozici, při záběrech 
v protisvětle autorka zapomíná expozici kompenzovat, záběry na informační text jsou 
rozostřené, většina záběrů je brána v neosobních polocelcích a kombinování obrazu 
s mluveným slovem vykazuje někdy přílišnou míru obrazového polopatismu.

I v teoretické části nazvané Práce s člověkem v televizním dokumentu dokázala autorka 
udržet vysokou úroveň. I zde je patrná velmi důkladná odborná příprava autorky.
Je třeba ocenit, že uměla nejen přehledně shrnout teoreticky reflektované poznatky známých 
osobností dokumentární tvorby, ale -  a to považuji za podstatné -  korigovat je vlastní 
zkušeností získanou při realizaci praktické části projektu.

Předložený projekt i teoretická část práce splňují všechna kritéria kladená na závěrečnou 
bakalářskou práci.
Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně.
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